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‘ইন্সপায়ার’ পত্রিকা শাইখ হামীদ আল তামীত্রমকক পত্রিমা ত্রিকে একাকী ত্রিহাকদর ত্রিত্রিত্রিিান সম্পককে অকনক প্রশ্ন ত্রিজ্ঞাসা 
ককরত্রিল। শাইখ আমাকদর প্রকশ্নর উত্তর ত্রদকয়কিন গকিষণা আকাকর, যা ত্রতত্রন ককয়কভাকগ ত্রিভক্ত ককরকিন। আমরা 

ত্রিষয়ত্রভত্রত্তকভাকি ক্রমানুসাকর তা আপনাকদর ত্রনকট উপস্থাপন করত্রি। শাইখ ‘বিসামত্ররক িযত্রক্ত’ শব্দত্রটর অর্ে এিং শারীআহ 
আইকন এর উৎস আকি ত্রক বনই তা আকলাচনা ককরকিন। 

১। বিসামত্ররক িযত্রক্তকদর আক্রমন 

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর িনয ত্রযত্রন সারা ত্রিকের মাত্রলক, 
সকল নিী ও রাসুলকদর মকিয উচ্চমযোদার অত্রিকারী 
আমাকদর নিী মুহাম্মাদ (ملسو هيلع هللا ىلص), তাাঁর পত্ররিার ও সার্ীকদর 
উপর আল্লাহর রহমত িত্রষেত বহাক। 

শুরু করত্রি... 

মুসত্রলমকদর িক্ষ প্রশত্রমত হকয়কি ও আকরাগয লাভ ককরকি 
এমন এক সমকয় যখন তারা পত্রিমা ত্রিকে আকমত্ররকা, 
ত্রিকেন, ফ্রান্স ইতযাত্রদকত একাকী ত্রিহাকদর হামলা িাড়কত 
বদকখকি যা একাকী ত্রিহাকদর নায়ককদর আরও বিত্রশ বিত্রশ 
একই রককমর হামলার িনয সাহস ত্রদকে। 

আমরা তাই এই নায়ককদর পাশাপাত্রশ দাাঁড়াই আমাকদর 
অন্তকরর অন্তস্থল বর্কক, এইসি হামলায় সাহাযয ও 
সমর্েকনর মািযকম যা শারীয়াকহর বিি পকর্ সম্পাত্রদত এিং 
যা উম্মাহর স্বার্ে উপলত্রি ককর। 

তাই এটা আমাকদর উপর তাকদর হক, তাকদর অনুপ্রাত্রণত 
করা, সাহস বদওয়া এিং তাকদর িনয উপযুক্ত রাস্তা বতরী 
করা বযকহতু পত্রিকম তারাই আমাকদর সাহাযযকারী হাত, 
আল্লাহর পর যাকদর উপর আমরা ভরসা কত্রর, আমাকদর 
ত্রনযোত্রতত মুসত্রলম ভাইকদর প্রত্রতকশাি বনয়ার িনয।   

এই কারকণ আত্রম বদখলাম বয শারীআহ অনুযায়ী পত্রিমা 
ত্রিকে একাকী ত্রিহাকদর ত্রিত্রিত্রিিান পত্ররষ্কারভাকি িযাখযা 
করকত আত্রম িািয। 

বযন একাকী মুিাত্রহদরা এই পকর্ পত্ররষ্কার অন্তদদ েত্রি ও 
বনতদ ত্ব সহকাকর অগ্রসর হকত পাকরন এিং অজ্ঞতা বযন 

তাকদরকক হক পর্ বর্কক এত্রদক-ওত্রদক না ককর বদয় িা 
তাকক সত্রিক পকর্ ত্রনযুক্ত হকত িািা না বদয় ত্রকংিা তার 
হকত অকনক কলযাণ ও উপকাত্ররতা অগ্রাহয না হয়। 

উদাহরণস্বরূপঃ একিন একাকী মুিাত্রহদ ত্রিহাদী হামলায় 
অংশগ্রহণ করকত ভয় বপকত পাকর বকান পাকপ পত্রতত 
হওয়ার ভকয় িা ত্রিব্রত বিাি করকত পাকর- যখন বসখাকন 
বকউ বনই অর্চ আকি পুরষ্কার, প্রত্রতদান এিং সকিোপত্রর 
মুসত্রলমকদর স্বার্ে। 

আত্রম আল্লাহর কাকি চাই বযন ত্রতত্রন আমাকক সাহাযয ও পর্ 
প্রদশেন ককরন। আত্রম বিসামত্ররক িযত্রক্ত ও তাকদর সম্পত্রকেত 
ত্রিিাকনর কর্া শুরু করকত যাত্রে... 

প্রর্মতঃ 

ত্রিহাকদ রক্ত সম্পত্রকেত ত্রিত্রিত্রিিান কুরআন, সুন্নাহ, ইিমা 
(মুিতাত্রহদ উলামাকদর ঐকযমত) এিং ত্রকয়াস 
(ফত্রকহত্রিদকদর যুত্রক্ত) বনওয়া হকয়কি।  

এ িরকনর ত্রিত্রিত্রিিান উকল্লখ করা যাকি না ত্রচরাচত্ররত িা 
আন্তিোত্রতক আইন বর্কক ত্রকংিা যা মানুকষর মকিয প্রচত্রলত 
এিং তাকদর আকাঙ্ক্ষা ও পিকের িনয সুত্রিিািনক। 

তাই ইসলামী শারীয়াহ অনুযায়ী বয ত্রিিান বস তার ত্রদককই 
প্রতযপেণ করকত িািয যত্রদও তা প্রর্া ও ঐত্রতকহযর ত্রিপরীকত 
যায় িা িযত্রক্তগতভাকি দুিেল এিং দুনেীত্রতগ্রস্থ অন্তর দ্বারা 
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গদহীত না হয়, ত্রিকদ ত সািন করা হয় ত্রকংিা ত্রনেুককর দ্বারা 
ত্রনত্রেত হয়। 

আল্লাহ সুিহানা ওয়া তা’আলা িকলনঃ 

“বহ ঈমানদারগণ! আল্লাহর ত্রনকদেশ মানয কর, ত্রনকদেশ মানয 
কর রাসুকলর এিং বতামাকদর মকিয যারা ত্রিচারক তাকদর। 
তারপর যত্রদ বতামরা বকান ত্রিষকয় ত্রিিাকদ প্রিদত্ত হকয় পড়, 
তাহকল তা আল্লাহ ও তাাঁর রাসুকলর প্রত্রত প্রতযপেণ কর-যত্রদ 
বতামরা আল্লাহ ও ত্রকয়ামত ত্রদিকসর উপর ত্রিোসী হকয় 
র্াক।আর এটাই কলযাণকর ও পত্ররণত্রতর ত্রদক ত্রদকয় 
উত্তম।” (৪:৫৯) 

সিেশত্রক্তমান আল্লাহ আরও িকলন, 

“অতএি, বতামার পালনকতোর কসম, বস বলাক ঈমানদার 
হকি না, যতক্ষণ না তাকদর মকিয সদি ত্রিিাকদর িযাপাকর 
বতামাকক নযায় ত্রিচারক িকল মকন না ককর। অতঃপর 
বতামার মীমাংসার িযাপাকর ত্রনকির মকন বকান রকম 
সংকীণেতা পাকি না এিং তা হৃিত্রচকত্ত কিুল ককর ত্রনকি।” 
(৪:৬৫) 

ত্রনকির মকিয এই নমনীয়তা, সম্মত্রত এিং ত্রিকরািীতার 
অনুপত্রস্থত্রতই ত্রিোকসর একত্রট ত্রচহ্ন ও শতে। 

ত্রদ্বতীয়তঃ 

আমাকদর এটা িুঝকত হকি বয ‘বিসামত্ররক িযত্রক্ত’ এই 
পত্ররভাষাত্রট বসত্রনককর ত্রিপরীকত আকরাপ করা হয় এিং 
এরপর তা হকত শারীয়াহ ত্রিিান প্রকয়াগ করা হয়, এটা 
সমূ্পণেভাকি নতুন এিং কুরআন, সুন্নাহ, ইিমা, ত্রকয়াকসর 
উপর ত্রভত্রত্ত ককর নয়। 

এই পত্ররভাষাগুকলার মকিয পার্েকয করা হকয়কি আন্তিোত্রতক 
আইকন (িাত্রতসংঘ নামক কুফরী সংঘ কতদ েক প্রণীত) যা 
শারীয়াহ আইকনর সাকর্ সাংঘত্রষেক এিং আমাকদর এত্রট 
(আন্তিোত্রতক আইন) অত্রিোস করকত িলা হকয়কি, এই 
ত্রিত্রিত্রিিাকনর উপর ত্রভত্রত্ত ককর ত্রিচার করকত িলা হয় ত্রন।

‘বিসামত্ররক িযত্রক্ত’ পত্ররভাষাত্রট আন্তিোত্রতক মহল ও তাকদর 
আইন দ্বারা এই যুকগ উত্রদত হকয়কি। 

এই কারকণ আমরা এই পত্ররভাষাত্রট খুাঁিি, এর িতেমান 
অকর্ে, শারীয়াহ’র িই ও সালাফকদর ত্রিহাদ সম্পত্রকেত 
বলখায়।  

এটা আমাকদর িনয আিশযক হকয় ত্রগকয়কি শারীয়াহ 
মকনানীত ও এর দ্বারা প্রত্রতত্রিত ত্রিিাকনর পত্ররভাষার ত্রদকক 
প্রতযািতেন করা। 

তদতীয়তঃ 

শারীয়াহ’র পত্ররভাষা অনুযায়ী কাত্রফরকদর বেণীত্রিভাগ ও 
তাকদর সম্পত্রকেত ত্রিত্রিত্রিিান যা ত্রফককহর িইগুকলাকত 
একসকি বসগুকলা হকেঃ 

ত্রিহাদ সম্পত্রকেত এিং রক্ত ও অর্ে সম্পত্রকেত ত্রিিান, 
শারীয়াহ আইন অনুযায়ী যা ইসলামী ত্রফকহ িইকয় উকল্লত্রখত 
আকি, কাত্রফরকদর ৪ ত্রট বেণীকত ত্রিভক্ত ককরকিঃ 

 প্রর্ম বেণীঃ
একিন অত্রিোসী যার মুসত্রলমকদর সাকর্ চুত্রক্ত আকিঃ
তাকদর মুসত্রলমকদর সাকর্ যুদ্ধ স্থত্রগত রাখার িযাপাকর
শাত্রন্তচুত্রক্ত আকি। যকতাক্ষণ তারা চুত্রক্তর সাকর্
অঙ্গীকারিদ্ধ শারীয়াহ তাকদর অর্ে ও রক্তকক বয বকান
িরকনর লক্ষয িানাকত ত্রনকষি ককর।

 ত্রদ্বতীয় বেণীঃ
ত্রিত্রম্মঃ ত্রিত্রম্ম, একিন অত্রিোসী বয ইসলাকমর ত্রিিান
ও ত্রনরাপত্তার অিীকন িাস ককর। তারা মুসত্রলমকদর
ত্রিত্রিয়া বদয়, বযকহতু তারা তাকদর ত্রনরাপত্তার িযাপাকর
অনুগত ও ত্রিত্রিয়া বদয়, শারীয়াহ তাকদর রক্ত ও
সম্পকদ বয বকান িরকনর আক্রমণ করকত ত্রনকষি ককর।

 তদতীয় বেণীঃ
ত্রনরাপত্তা প্রাপ্ত অত্রিোসীঃ প্রকতযক অত্রিোসী যারা
মুসত্রলম ভূত্রমকত িসিাস না করার ইোয় প্রকিশ ককর
এিং একিন মুসত্রলম দ্বারা তার ত্রনকির ও সম্পকদর
ত্রনরাপত্তাপ্রাপ্ত। যকতাক্ষণ পযেন্ত বস ত্রনকির মুত্রক্ত
প্রতযাহার না ককর অর্িা ত্রনরাপদ অনয বকাকনা
পত্ররকিকশ যাকে না ততক্ষণ শারীয়াহ তাকদর রক্ত ও
সম্পকদ বয বকান িরকনর আক্রমণ করকত ত্রনকষি ককর।
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 চতুর্ে বেণীঃ
এিং এই বেণীত্রট গুরুত্ত্বপূণে যা ত্রনকয় আমরা কর্া িলকত
মনস্থ ককরত্রিলাম। যুদ্ধরত কাত্রফরঃ এরা হকলা তারা
যাকদর মুসত্রলমকদর সাকর্ চুত্রক্তপি িা ত্রনরাপত্তার
অঙ্গীকার বনই। এরা হকলা তারা যারা পকরাক্ত দকলর
অন্তভুেক্ত না, চাই তারা মুসত্রলমকদর ত্রিরুকদ্ধ লড়াই
করুক িা না করুক। “বযাদ্ধা” শব্দত্রট তাকদর িনয
একদম অত্রিকেদয অংশ।এখাকন ত্রদ্বিাদ্বকের উদ্ভি হয়
বয,যুদ্ধরত হকলা তারা যারা মুসত্রলমকদর সাকর্ যুদ্ধ ককর
এিং তাকদর ত্রিরুকদ্ধ অস্ত্র িারণকারী। আকলমকদর
সিেসম্মত্রতক্রকম এটা ত্রিক নয়। সতয হকলা এ িরকনর
কাত্রফরকদর ত্রিরুকদ্ধ মুসত্রলমরা যখন চাইকি তখন লড়াই
করা অনুকমাদনকযাগয।

আর এই ত্রভত্রত্তকতই কাত্রফরকদর সাকর্ আমাকদর সকল কাি 
কারিার। তারা মূলত যুদ্ধরত কাত্রফর যকতাক্ষণ না তারা 
মুসত্রলমকদর সাকর্ বকান শাত্রন্ত চুত্রক্ত িা ত্রনরাপত্তা চুত্রক্তকত 
আিদ্ধ না হয়। আকলমকদর সিেসম্মত্রতক্রকম, আক্রমনাত্নক 
ত্রিহাদ হকলা কাত্রফরকদর ত্রিরুকদ্ধ এিং যুদ্ধ করা হকি 
বযখাকনই তারা র্াকুক, যাকদর কাকি ইসলাকমর দাওয়াত 
বপৌকিকি, এমনত্রক যত্রদও তারা মুসত্রলমকদর প্রত্রত বকামল 
হয় এিং যুদ্ধ শুরু নাও ককর। অতএি এইরকম কাত্রফরকদর 
িনয যত্রদ এই ত্রনয়ম হয় তাহকল বসইসি  িনয বকমন 
আচরণ হকি যারা মুসত্রলমকদর ত্রিরুকদ্ধ অস্ত্রিারণ ককরকি 
এিং তাকদর ভূত্রম দখল ককরকি... অিশযই একত বকান 
সকেহ বনই বয তাকদর ত্রিরুকদ্ধ লড়াই করা অগ্রাত্রিকার 
পাকি। 

অনযত্রদকক কাত্রফরকদর ত্রিরুকদ্ধ আত্নরক্ষামূলক ত্রিহাকদ 
কাত্রফরকদর পুশ িযাক করা হয় যারা মুসত্রলমকদর ত্রিরুকদ্ধ 
লড়াই এিং আক্রমণ শুরু ককরকি। এটাই হকলা এই দুই 
প্রকার ত্রিহাকদর মকিয পার্েকয। 

যুদ্ধরত কাত্রফরকদর িনয কুরআন এিং সুন্নাহ অনুযায়ী, 
নযায়ত্রনি খত্রলফা এিং সালাফকদর ত্রনককট শারীয়াহ সম্মত 
আইন হকলা বয যুদ্ধরতকদর বক হতযা করা হকি এিং তাকদর 
নারী ও ত্রশশুকদরকক হতযা করা হকি এিং তাকদর অর্ে 
সম্পদ গণীমাহ ত্রহকসকি গনয হকি। কাত্রফরকদর ভূত্রম 

আক্রমণকারীকদর িনয বিি। আর বসখাকন তাকদর িনয 
বকান ত্রনরাপত্তা বনই বকান চুত্রক্ত, সম্মত্রতপি, ত্রনরাপত্তা 
অর্িা িাড়পি িাড়া। 

আল্লাহ তা’আলা িকলনঃ 

“অতঃপর ত্রনত্রষদ্ধ মাস অত্রতিাত্রহত হকল মুশত্ররককদর হতযা 
কর বযখাকন তাকদর পাও, তাকদর িেী কর এিং অিকরাি 
কর। আর প্রকতযক ঘাাঁত্রটকত তাকদর সন্ধাকন ওাঁত বপকত িকস 
র্াক। ত্রকন্তু যত্রদ তারা তওিা ককর, নামায কাকয়ম ককর। 
যাকাত আদায় ককর,তকি তাকদর পর্ বিকড় দাও। ত্রনিয় 
আল্লাহ অত্রত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।”  

আরও িকলন, 

“আর মুশত্ররককদর সাকর্ বতামরা যুদ্ধ কর সমকিতভাকি, 
বযমন তারাও বতামাকদর সাকর্ যুদ্ধ ককর যাকে 
সমকিতভাকি।”  

এিং িকলন; 

“আর তাকদরকক হতযা কর বযখাকন পাও বসখাকনই এিং 
তাকদরকক বির ককর দাও বসখান বর্কক বযখান বর্কক তারা 
বির ককরকি বতামাকদরকক।” 

ইমাম িুখারী এিং মুসত্রলম িণেনা ককরন বয, আল্লাহর রাসূল 
 িনু আল মুসতাত্রলক্ব বগািকক আক্রমণ ককরন যখন (ملسو هيلع هللا ىلص)
তারা অপ্রস্তুত ত্রিল এিং তাকদর পশুগুকলা পাত্রন পান 
করত্রিল। ত্রতত্রন তাকদর বসনযকদরকক হতযা ককরন এিং 
তাকদর নারী ও ত্রশশুকদরকক িেী ককরন। 

যখন িনু কুরাইযাহ তাকদর চুত্রক্ত প্রতযাহার ককর বনয় তখন 
তারা যুদ্ধরত কাত্রফর ত্রহকসকি গণয হয়। ইমাম িুখারী এিং 
মুসত্রলম িণেনা ককরন বয, িনু কুরাইযাহ আত্নসমপেন 
ককরত্রিল এিং সাদ ত্রিন মু'আকযর মীমাংসার িনয অকপক্ষা 
করত্রিল। আল্লাহর রাসূল সাদ বক পািান ত্রযত্রন একত্রট গািায় 
চকড় একসত্রিকলন এিং ত্রতত্রন মসত্রিকদর কাকি লাগাম বটকন 
িকরত্রিকলন, আল্লাহর রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) িকলত্রিকলন, “বতামাকদর 
বনতার প্রত্রত দাাঁড়াও” অর্িা “বতামাকদর সকিাত্তেম অভযর্েনা 
িানাও”। তারপর ত্রতত্রন িকলত্রিকলন, “এই বলাককরা 
আত্নসমপেন ককরকি এিং বতামার মীমাংসার প্রতযাশী।” সাদ 
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িকলত্রিকলনঃ “আপত্রন তাকদর বযাদ্ধাকদর হতযা করুন এিং 
তাকদর নারী ও ত্রশশুকদর িেী করুন”। রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) 
িকলত্রিকলন, “তুত্রম আল্লাহর আইন অনুযায়ী ত্রিচার 
ককরকিা।” অর্িা িকলত্রিকলন, “সািেকভৌম ক্ষমতার 
মাত্রলককর আইন অনুযায়ী ফয়সালা ককরকিা।” 

আনাস ইিকন মাত্রলক হকত িত্রণেত বয আল্লাহর রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) 
খায়িাকরর ত্রিরুকদ্ধ একত্রট অত্রভযান পত্ররচালনা ককরন। যখন 
ত্রতত্রন শহকর প্রকিশ ককরন, ত্রতত্রন িকলন, “আল্লাহু আকিার! 
খায়িার ধ্বংস হকয় ত্রগকয়কি!” অতঃপর আমরা যখন তাকদর 
ভূত্রমকত অিতরণ করলাম (তাকদর কািাকাত্রি), প্রতুযকষ 
তাকদর িনয অশুভ আকি যাকদরকক সতকে করা হকয়ত্রিল! 
বলাককরা তাকদর কাি বর্কক আসকলা এিং িলকলা, 
“মুহাম্মাদ! আর তার বসনযরা!”। আল্লাহর রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) 
িলপ্রকয়াগ পূিেক খায়িার দখল ককরন। ত্রতত্রন তাকদর 
বসনযকদর হতযা ককরন এিং নারী ও ত্রশশুকদরকক িেী 
ককরন।

নযায়পরায়ণ খত্রলফা এিং তারপকরর মুসলত্রলমকদর এই 
ত্রিষয়ক প্রচলন ত্রনকয় অকনক উদাহরণ আকি। আমরা বসই 
িইগুকলা খুাঁিি বযখাকন উকল্লখ আকি, মুসত্রলমরা ত্রক 
ককরত্রিল যখন তারা বকান িায়গা িা দুগে িয় ককরত্রিল 
এিং ত্রকভাকি বযাদ্ধাকদর সাকর্ কারিার ককরত্রিল-তাকদর 
হতযা ককর, তাকদর মত্রহলা ও ত্রশশুকদরকক িেী ককর এিং 
গানীমাহ ত্রহকসকি অর্ে ও সম্পদ িন্টকনর মািযকম। 
উদাহরনস্বরূপ “আল ত্রিদায়া ওয়ান ত্রনহায়া”  িইকয় উকল্লখ 
আকি বয উমার ইিকন খাত্তাি সালামা ত্রিন কাত্রয়কসর বনতদ কত্ব 
একদল বসনয পািান। ত্রতত্রন তাকদরকক উপকদশ বদন, 
আল্লাহর নাকম ও আল্লাহর িনয আক্রমণ করকত এিং 
তাকদর ত্রিরুকদ্ধ লড়কত যারা আল্লাহকক অত্রিোস ককর। তারা 
দদঢ়ভাকি অগ্রসর হকলা, কাত্রফরকদর একত্রট সমাকিশ বপল 
এিং তাকদরকক ইসলাকমর ত্রদকক ডাকল ত্রতনত্রটর মকিয বয 
বকান একত্রট প্রস্তাি গ্রহকণর মািযকম অর্িা যুকদ্ধর মািযকম। 
কাত্রফররা বকানত্রটই মানকত অস্বীকার করল এিং মুসত্রলমরা 
তাকদর ত্রিরুকদ্ধ যুদ্ধ করল, তাকদর বযাদ্ধাকদর হতযা করল, 
নারী ও ত্রশশুকদর িেী ত্রহকসকি এিং অর্ে গানীমাহ ত্রহকসকি 
গ্রহণ করল। 

শারহ আল কাদীকরর িইকয়, ত্রিন হামাস িকলন, “যুকদ্ধর 
ভুত্রমকত বকান অলঙ্ঘনীয়তা িা ত্রনরাপত্তা বনই” (এটা 
মুসত্রলমকদর আক্রমণ ও হানা বদওয়ার িনয বভদয) ত্রতত্রন 
আকরা িকলন, “বযসি কাত্রফর মুসত্রলম হকত িা ত্রিত্রিয়া 
ত্রদকত অস্বীকার ককর, তাকদর ত্রিরুকদ্ধ যুদ্ধ করা কতেিয যত্রদও 
তারা আমাকদর ত্রিরুকদ্ধ যুদ্ধ শুরু না ককর বকননা তাকদর 
যুদ্ধ শুরু করা বকান প্রকয়ািন নয়। 

তাকিঈন আল হাকাইক তাাঁর িই ‘আল যাইলায়ী’বত িকলন, 
“প্রার্ত্রমক ভাকি ত্রিহাদ একত্রট সমত্রিগত কতেিয” এটার 
অর্ে এই বয, তাকদর ত্রিরুকদ্ধ যুদ্ধ শুরু করা আমাকদর কতেিয 
যত্রদও তারা আমাকদর ত্রিরুকদ্ধ যুদ্ধ না ককর, বযকহতু আল্লাহ 
িকলন, “আর কাত্রফরকদর সাকর্ যুদ্ধ কর সমকিতভাকি, 
বযমন তারাও বতামাকদর সাকর্ যুদ্ধ ককর যাকে 
সমকিতভাকি।” এিং িকলন “বতামরা যুদ্ধ ককরা আহকল 
ত্রকতািকদর ঐ বলাককদর সাকর্, যারা আল্লাহ ও বরাি হাশকর 
ঈমান রাকখ না” এিং িকলন “বতামরা বির হকয় পড় হালকা 
(সুস্বাস্থয, বযৌিন, সম্পকদর অত্রিকারী) িা ভারী (অসুস্থ, 
িািেকয, দাত্ররদ্র্যতার অত্রিকারী) সরঞ্জাকমর সাকর্ এিং 
ত্রনকিকদর িান ও মাল ত্রদকয় আল্লাহর পকর্ ত্রিহাদ ককরা।” 

ইমাম শাওকাত্রন িকলন, “কাত্রফরকদর রক্ত মূলত 
হালাল”...যার ইত্রঙ্গত আকি তরিাত্ররর আয়াকত, যত্রদ তারা 
যুদ্ধ পত্তন ককর এিং মুসত্রলমরা তাকদর একিন গুপ্তচর িা 
তাকদর মকিয একিনকক আটক ককর তকি তাকদরকক হতযা 
করা ইমাকমর িনয অনুকমাদনকযাগয বযকহতু আল্লাহর রাসূল 
 িদকরর ত্রকিু িেীকদর হতযা ককরত্রিকলন এিং িনু (ملسو هيلع هللا ىلص)
কুরাইযা’র িেীকদরও। আল্লাহ িকলন, “নিীর পকক্ষ উত্রচত 
নয় িেীকদরকক ত্রনকির কাকি রাখা (মুত্রক্তপকণর ত্রিত্রনমকয় 
মুত্রক্ত করা), যকতাক্ষণ না ভূত্রমকত (শত্রুকদর মাকঝ) প্রচুর 
রক্তপাত ঘটাকি।” এটাই তাকদর িনয ত্রিিান যখন যুদ্ধ শুরু 
হকয় ত্রগকয়কি এিং যত্রদ ত্রকিু বযাদ্ধা আটক হয় তকি ইমাকমর 
পিে মত বিকি বনিার সুকযাগ আকি বয তাকদর হতযা 
করকত পাকরন, বিকড় ত্রদকত পাকরন, মুত্রক্তপকণর ত্রিত্রনমকয় 
মুত্রক্ত ত্রদকত পাকরন এিং তাকদর দাস িানাকত পাকরন 
মুসত্রলমকদর স্বার্ে অনুযায়ী। 
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এটা প্রমাণ ককর বয, যুদ্ধরত কাত্রফররা ‘বযাদ্ধা’ বেণীকত 
পকড়কি, যাকদর হতযা করা অনুকমাদনকযাগয এিং যারা 
যুদ্ধরত নয় তাকদর সম্পককে ত্রিিান পরিতেীকত আসকি। 
‘বযাদ্ধা’ হকে প্রত্রতত্রট পুরুষ, প্রাপ্তিয়স্ক, স্মদত্রতশত্রক্তত্রিত্রশি 
এিং যুদ্ধ করকত সমর্ে, বহাক বস যুদ্ধ ককরত্রিল িা ককরত্রন 
িা এই িযাপাকর বস উদাসীন। ফত্রক্বহত্রিদরা তাকদরকক বযাদ্ধা 
িকলন, কারণ তারা যুদ্ধ করকত সমর্ে যত্রদও তারা যুদ্ধ না 
ককর র্াকক। যুদ্ধ করা শুিু অস্ত্র িারণ ককর ও যুদ্ধ ককর 
এমন সামত্ররক িযত্রক্তগকণর মকিয সীমািদ্ধ না। এটার অর্ে 
িযাপক, প্রাপ্তিয়স্ক পুরুষরা যুদ্ধ না করা সকত্ত্বও একদর  
অন্তভুেক্ত, তারা িাড়া যারা ত্রনকিকদরকক তাকদর বর্কক 
ত্রিত্রেন্ন ককর বফকলকি। আমরা এই ত্রিিানগুকলা বপকয়ত্রি 
রাসুল (ملسو هيلع هللا ىلص) এর কাি ও শাইখকদর িযাখযা বর্কক। 
যা আমরা পূকিেই িকলত্রি সাদ ত্রিন মু’আয (রাঃ)- সাত্রলশ 
দ্বারা ত্রিচার ককরন িনু কুরাইযার (যখন তারা চুত্রক্ত প্রতযাহার 

ককর এিং যুদ্ধরত বসনয হকয় যায়) সি বযাদ্ধাকদর হতযা 
করকত হকি। বসখাকন অকনককই ত্রিল এিং তাকদর 
প্রকতযককই অস্ত্র িারণ ককরত্রন এিং যুকদ্ধ অংশ গ্রহণ 
ককরত্রন। যারা যুদ্ধরত এিং যারা যুকদ্ধ অংশগ্রহণ ককর ত্রন 
তাকদর মকিয পার্েকয করা হকয়ত্রিল যুিককদর বদকখ বয তারা 
ত্রক সািালক না ত্রক সািালক নয়। যত্রদ তারা সািালক হয় 
তকি তারা বসনযকদর সাকর্ বযাগ ত্রদত এিং যত্রদ সািালক 
না হয় তকি তাকদর বযাদ্ধা বেণীকত বফলা হয় ত্রন। 
আত্রতয়যা আল কুরাইযী বর্কক িত্রণেত, বস িকল, বস তাকদর 
মকিয ত্রিল যাকদর িনু কুরাইযা বর্কক িেী ত্রহকসকি বনয়া 
হকয়ত্রিল এিং তারা আমাকদর গুপ্ত বলাম বদখত্রিল এিং 
যাকদর বলাম গত্রিকয়ত্রিল তাকদর হতযা করা হত্রেল এিং 
যাকদর বকান গুপ্ত বলাম বনই তাকদর হতযা করা হত্রেল না, 
আত্রম তাকদর মকিয ত্রিলাম যাকদর গুপ্ত বলাম ত্রিল না।
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